


 

APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

A prova do concurso da Polícia Civil do Paraná está batendo na porta! Nesse momento, muitos concurseiros 

se sentem ansiosos, com medo e até inseguros. Porém, não se desespere! Nós estamos aqui para te ajudar! 

Pensando em te deixar afiado(a) para o seu exame, convocamos o nosso time de professores para a Revisão 

de Véspera PC PR. Serão QUASE 12 HORAS de transmissão GRATUITA em nosso canal do Youtube, com as 

últimas dicas imperdíveis para a sua prova.  

A nossa intenção é que você faça a prova com o conteúdo fresquinho na cabeça e garanta a sua aprovação! 

Este e-book nada mais é do que o material de aula que os nossos professores utilizarão durante a Revisão, 

compilado para você. Deste modo, você conseguirá acompanhar o que será exibido na tela, fazer anotações, 

destacar os pontos importantes etc. 
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01 - Com base no texto, considere as seguintes afirmativas:
1. O festival em Jaffna foi um manifesto contra a atuação dos Tigres pela Libertação do
Tamil, que causou a morte de milhares de civis.
2. O autor considera que a plateia de suas palestras na Europa é mais receptiva às
suas ideias sobre liberdade de expressão.
3. Os eventos em Jaffna e Colombo são mencionados pelo autor como exemplos de
abertura cultural.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

REVISÃO DE VÉSPERA - PCPR



01/10/2021

02 - O autor do texto:

a) é favorável que sejam denunciados os casos de apropriação cultural.
b) considera a liberdade de expressão uma questão mais complicada do que parece.
c) atribui o avanço dos movimentos religiosos sectários no Sri Lanka ao fenômeno da
apropriação cultural.
d) entende que a defesa da identidade justifica o direito à ofensa.
e) defende a liberdade de expressão de forma irrestrita.

REVISÃO DE VÉSPERA - PCPR

03 - Considere a reescrita das seguintes afirmativas retiradas do texto:

1. A frase “Não precisei colocar essa pergunta à minha plateia em Colombo” pode ser
reescrita como “Não foi preciso colocar essa pergunta à minha plateia em Colombo”.
2. A frase “algo que teria sido inimaginável duas décadas atrás” pode ser reescrita como
“algo que teria sido inimaginável a duas décadas”.
3. A frase “Mesmo as pessoas da plateia que eram críticas das charges publicadas pelo
‘Charlie Hebdo’ defenderam o direito do semanário de publicá-las” pode ser reescrita
como “Mesmo as pessoas da plateia que eram críticas das charges publicadas pelo
‘Charlie Hebdo’ defenderam o direito do semanário de publicar elas”.
4. A frase “Por exemplo, surgiu uma vertente mais intolerante do budismo que tem
como alvo não os tâmeis, mas os muçulmanos” pode ser reescrita como “Por exemplo,
surgiu uma vertente mais intolerante do budismo que tem como alvo os muçulmanos, e
não os tâmeis”.

REVISÃO DE VÉSPERA - PCPR
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Estão corretas as frases reescritas em:

a) 2 e 3 apenas.
b) 1 e 4 apenas.
c) 1, 2 e 3 apenas.
d) 1, 3 e 4 apenas.
e) 1, 2, 3 e 4.

REVISÃO DE VÉSPERA - PCPR

04 - A palavra “implicitamente”, sublinhada no texto, tem aí o sentido de:
a) por experiência própria.
b) na sua plenitude.
c) sem precisar que fosse dito.
d) de modo preciso.
e) com atenção.
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01/10/2021

05 - No penúltimo parágrafo, o autor vê o grande número de mulheres usando a burca
como:
a) sinônimo de apropriação cultural.
b) consequência da intolerância contra os tâmeis.
c) reflexo da maior liberdade de expressão naquele país.
d) sintoma do recrudescimento do sectarismo.
e) sinal da abertura cultural em curso no Sri Lanka.

REVISÃO DE VÉSPERA - PCPR

06 - Assinale a alternativa em que o uso de por que, porque ou porquê está correto.
a) Depois de percorrer todo o Brasil, arrastando novos e antigos fãs, mostrando o
porquê a banda está mais forte do que nunca, os músicos do RPM desembarcam em
Curitiba no próximo sábado.
b) A crescente diferença de longevidade significa que benefícios como a seguridade
social são pagos de maneira ainda mais desproporcional aos mais ricos, por que eles
vivem mais para recebê-los.
c) Os responsáveis pela operação ainda não apresentaram às autoridades que
investigam o caso as razões por que foram feitas as remessas ao exterior.
d) Por que a maioria se omite, as injustiças dificilmente são denunciadas.
e) Porque insistir em comprar imóveis, se o mercado imobiliário está em crise?
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07 - Considere a seguinte frase: Os dispositivos implantados em pacientes emitiriam
sinais, em tempo real, que informariam aos sistemas de vigilância dos hospitais se tudo
está bem ou não, _______________ significativamente as situações de emergência.

Considere as seguintes possibilidades de preenchimento da lacuna acima:
1. atenuando
2. vindo a atenuar
3. onde atenuaria
4. o que atenuaria

São abonadas pela norma padrão da língua portuguesa no Brasil as formas:
a) 2 e 4 apenas.
b) 3 e 4 apenas.
c) 1, 2 e 3 apenas.
d) 1, 2 e 4 apenas.
e) 1, 2, 3 e 4.

REVISÃO DE VÉSPERA - PCPR

08 - Em fevereiro de 2016, a especialista em política educacional Paula Louzano falou à
revista Veja sobre a proposta de currículo nacional apresentada pelo governo.
Relativamente a essa entrevista, numere a coluna da direita, relacionando as respostas
com as respectivas perguntas que constam na coluna da esquerda.

1. Na terça-feira, o Ministro da Educação publicou uma revisão da proposta, ampliando,
por exemplo, a parte de história mundial e incluindo pontos de gramática. O avanço foi
significativo?
2. Como os outros países desenham seus currículos?
3. Por que a progressão é tão relevante para o aprendizado?
4. É preciso perseverar no propósito de criar um currículo único?

REVISÃO DE VÉSPERA - PCPR
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( ) Apegando-se ao conceito de progressão no ensino. Países como Canadá, Finlândia ou
Austrália são bons exemplos nessa área.
( ) Todos os países com bons índices de educação têm um currículo nacional.
( ) São mudanças relevantes. Mas não teremos um currículo de padrão internacional se
não houver uma mudança estrutural.
( ) Se o professor e o aluno não sabem quais são seus objetivos no fim do percurso
acadêmico, e como cada “degrau” da escada do conhecimento colabora para que
cheguem a esses objetivos, eles se perdem em meio aos conteúdos.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima
para baixo.
a) 1 – 2 – 3 – 4.
b) 2 – 4 – 1 – 3.
c) 3 – 1 – 4 – 2.
d) 2 – 1 – 4 – 3.
e) 3 – 4 – 1 – 2.

REVISÃO DE VÉSPERA - PCPR

09 - Considere o seguinte texto, sobre a votação para troca de bandeira na Nova Zelândia:
Os argumentos _____ favor da troca seguem _____ linha defendida pelo premiê. Dos 53 países
da Commonwealth (comunidade formada quase totalmente por ex-colônias inglesas),
excetuando o próprio Reino Unido, apenas três ainda possuem _____ bandeira britânica em
suas flâmulas: Austrália, Nova Zelândia e o desconhecido Tuvalu. Não _____ toa, o símbolo
colonial é constantemente criticado, especialmente no caso de australianos e neozelandeses,
que se definem como povos multiculturais.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que
aparecem no texto.
a) a – à – à – a.
b) à – à – a – à.
c) à – a – à – à.
d) a – a – a – à.
e) à – a – a – a.
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10 - Assinale a alternativa que NÃO apresenta problemas na construção da frase.

a) Não vejo mal no Supremo Tribunal Federal decidir que pessoas condenadas em
segunda instância devem começar a cumprir pena antes do trânsito em julgado do
processo (final do processo).
b) A responsabilidade de um técnico pela obra é menor do que um engenheiro.
c) O auditor não só tem obrigação de apurar eventuais fraudes como também
denunciar os culpados.
d) O novo coordenador indicado pela diretoria é professor renomado, e que tem sólida
formação humanista.
e) Neste momento de crise, não se devem adotar medidas que sejam precipitadas e
que comprometam o alcance dos objetivos do projeto.

REVISÃO DE VÉSPERA - PCPR

11 - Assinale a alternativa corretamente pontuada.

a) Passando ao largo dessas questões de filosofia da ciência e do eterno embate entre
ciência e religião é inegável que o livro: A magia da realidade é bem-sucedido em
transmitir a sensação de ‘maravilhamento’ com a realidade. Mostrando como a ciência
pode ser fascinante e, ao mesmo tempo, explicar (quase) tudo.
b) Passando ao largo dessas questões de filosofia da ciência e do eterno embate entre
ciência e religião, é inegável que o livro A magia da realidade é bem-sucedido em
transmitir a sensação de ‘maravilhamento’ com a realidade, mostrando como a ciência
pode ser fascinante e, ao mesmo tempo, explicar (quase) tudo.
c) Passando ao largo dessas questões de filosofia da ciência e do eterno embate entre
ciência e religião é, inegável, que o livro A magia da realidade é bem-sucedido, em
transmitir a sensação de ‘maravilhamento’ com a realidade mostrando como a ciência
pode ser fascinante e ao mesmo tempo, explicar (quase) tudo.
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d) Passando ao largo dessas questões de filosofia da ciência e do eterno embate entre
ciência e religião. É inegável que o livro A magia da realidade é bem-sucedido em
transmitir a sensação de ‘maravilhamento’ com a realidade, mostrando como a ciência
pode ser fascinante, e ao mesmo tempo, explicar (quase) tudo.
e) Passando ao largo, dessas questões de filosofia da ciência e do eterno embate entre
ciência e religião, é inegável que o livro A magia da realidade é bem-sucedido em
transmitir a sensação de ‘maravilhamento’ com a realidade, mostrando como a ciência
pode ser fascinante e ao mesmo tempo, explicar (quase) tudo.

REVISÃO DE VÉSPERA - PCPR

12 - Assinale a alternativa em que os verbos sublinhados estão corretamente
flexionados quanto à concordância verbal.
a) A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou recentemente a nova edição do
relatório Smoke-free movies (Filmes sem cigarro), em que recomenda que os filmes que
exibem imagens de pessoas fumando deveria receber classificação indicativa para
adultos.
b) Pesquisas mostram que os filmes produzidos em seis países europeus, que
alcançaram bilheterias elevadas (incluindo alemães, ingleses e italianos), continha
cenas de pessoas fumando em filmes classificados para menores de 18 anos.
c) Para ela, a indústria do tabaco está usando a “telona” como uma espécie de última
fronteira para anúncios, mensagens subliminares e patrocínios, já que uma série de
medidas em diversos países passou a restringir a publicidade do tabaco.
d) E 90% dos filmes argentinos também exibiu imagens de fumo em filmes para jovens.
e) Os especialistas da organização citam estudos que mostram que quatro em cada dez
crianças começa a fumar depois de ver atores famosos dando suas “pitadas” nos filmes.
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O texto a seguir é referência para as questões 13 e 14.

Demonstrações públicas escancaradas de amor pelos filhos, como tatuar seus nomes no
braço, não são, é claro, incompatíveis com negligenciá-los e abandoná-los; na verdade, quando
eu era médico e via homens com os nomes dos filhos tatuados no braço, eu podia ter quase
certeza de que eles estavam separados da mãe ou das mães de seus filhos, e que raramente os
viam, se é que os viam. Claro que é perfeitamente possível que haja números enormes de
homens com os nomes dos filhos tatuados nos braços que sejam pais extremamente bondosos
e solícitos, mas de algum modo duvido muito; parece-me mais provável que tatuar o nome
seja uma substituição para a solicitude, e não um indício dela.

(Theodore Dalrymple. Podres de mimados, 2015, p. 73)

REVISÃO DE VÉSPERA - PCPR

13 - Para o autor:

1. é possível um pai ter o nome do filho tatuado no braço e ser negligente com ele.
2. a maioria dos homens com os nomes dos filhos tatuados no braço são extremamente
bondosos e solícitos.
3. tatuar o nome do filho no braço é uma forma de o pai tentar compensar sua
ausência.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
c) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
d) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
e) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
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14 - Quanto aos elementos de referência no texto, considere as seguintes afirmativas:

1. Na linha 1, “seus nomes” diz respeito aos nomes dos filhos.
2. Na linha 3, “eles” refere-se a filhos.
3. Na linha 3, “os” refere-se a pais.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

REVISÃO DE VÉSPERA - PCPR

15 - Considere o seguinte trecho inicial de um texto:

Cientistas do Google anunciaram no final de janeiro que o programa de computador
AlphaGo venceu Fan Hui, campeão europeu de um jogo muito popular na Ásia,
chamado em japonês de go, também conhecido pelo nome chinês, wei qi.

As frases a seguir dão continuidade a esse trecho inicial, mas estão fora de ordem.
Numere os parênteses, identificando a sequência textual correta.
( ) O objetivo é cercar as peças do adversário e, com isso, conquistar a maior área
possível.
( ) Num tabuleiro de go, há infinitamente mais configurações possíveis que num jogo de
xadrez – mais até que o número de átomos no universo.
( ) Foi a primeira vez que um software derrotou um mestre de go, jogo com regras de
simplicidade infantil, mas variações de complexidade absurda.
( ) Dois oponentes, um com as pedras pretas, outro com as brancas, põem a cada
rodada uma peça no tabuleiro.

REVISÃO DE VÉSPERA - PCPR
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Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para
baixo.

a) 1 – 3 – 4 – 2.
b) 4 – 2 – 1 – 3.
c) 2 – 1 – 3 – 4.
d) 1 – 2 – 4 – 3.
e) 4 – 2 – 3 – 1.

REVISÃO DE VÉSPERA - PCPR
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Legislação Penal Especial

Prof. Antonio Pequeno

1 - Ivo foi preso em flagrante pela prática de delito de roubo com emprego de arma de fogo. Mesmo após 24 horas do
flagrante, e sem qualquer justificativa, a autoridade policial ainda não havia feito a necessária comunicação da prisão
em flagrante à autoridade judiciária. Nessa hipótese, é correto afirmar que
A) a atitude da autoridade policial configura crime previsto na lei de abuso de autoridade; crime omissivo próprio que
inadmite tentativa, consumando-se com a mera omissão.

B) a atitude da autoridade policial configura crime previsto na lei de abuso de autoridade, mas na modalidade tentada,
pois o prazo para a comunicação da prisão ainda não expirou com as 24 horas.

C) a autoridade policial não praticou crime algum, mas a prisão em flagrante será considerada ilegal e, portanto,
deverá ser imediatamente relaxada.

D) a autoridade policial não praticou crime algum, mas será possível ao defensor de Ivo entrar com pedido de habeas
corpus em virtude da ilegalidade da prisão.

E) a autoridade policial praticou crime de constrangimento ilegal e cárcere privado; além disso, a prisão será
considerada ilegal e poderá anular todo o processo.

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL
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2- Marcelo, indiciado em inquérito policial que apura prática de delito de extorsão, é chamado a depor pela autoridade
policial. Ao comparecer, opta por ser assistido por seu advogado. Todavia, enquanto aguarda a chegada do patrono, é
constrangido pela autoridade policial, que passa a fazer insinuações no sentido de que, se Marcelo não colaborasse,
não desse seu depoimento logo, poderia sair dali preso. Nessa hipótese, assinale a alternativa correta.

A) Embora não tenha agido corretamente, a autoridade policial não praticou crime algum, pois, na fase pré-processual,
é possível inquirir pessoas sem a presença de advogado.

B) Não houve prática de delito no caso em tela, pois, na fase pré-processual, não há previsão de contraditório nem
ampla defesa.

C) Agiu corretamente a autoridade policial, pois a falta de cooperação do indiciado traduz comportamento que deve
ser reprimido.

D) Na hipótese, somente ocorreria delito previsto na lei de abuso de autoridade se o delegado realizasse o
constrangimento mediante violência ou grave ameaça.

E) A autoridade policial praticou delito previsto na lei de abuso de autoridade. Embora seja possível inquirir pessoas
sem a presença de advogado na fase pré-processual, sua presença se impõe quando investigado fizer essa opção

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

3- Com base em lei de abuso de autoridade, é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público,
servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios e de Território, compreendendo, mas não se limitando a:

A) Servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas

B) Membros do Poder Legislativo

C) Membros do Poder Executivo

D) As alternativas "a", "b"e "c" estão erradas

E) As alternativas "a", "b"e "c" estão corretas

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL
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4- Referente à Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019), assinale a alternativa INCORRETA.

A) A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade.

B) Os crimes previstos nessa Lei são de ação penal pública incondicionada.

C) São possíveis efeitos da condenação, dentre outros, a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função
pública, pelo período de um a oito anos.

D) A perda do cargo, do mandato ou da função pública, como efeito da condenação, está condicionada à ocorrência
de reincidência em crime de abuso de autoridade e não é automática, devendo ser declarada motivadamente na
sentença.

E) Entre as possíveis penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade, está a suspensão do
exercício do cargo, da função ou do mandato, pelo prazo de um a seis meses, com a perda dos vencimentos e das
vantagens

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

5- De forma a castigar seu filho de treze anos por ter lido revistas de conteúdo homoerótico impróprio para sua idade,
José Haroldo decide colocar a cabeça do garoto na privada e puxar a descarga, colocar água fervente na região
genital, bem como lhe dá uma surra. O garoto é internado com fraturas nos braços e nas pernas, queimaduras de
segundo grau na região genital e nas coxas e rotura do baço. Ouvido em sede policial, José Haroldo confessa a surra,
informando ao delegado que não iria deixar o filho se tornar um pervertido, mesmo que tivesse que matá-lo. Na
hipótese, José Haroldo cometeu o crime de:

A) lesão corporal qualificada pela gravidade da lesão.

B) tortura, com o aumento de pena por ter praticado o crime contra adolescente.

C) lesão corporal qualificada pela violência doméstica.

D) maus-tratos.

E) tortura simples, pois o crime foi praticado contra adolescente e não contra criança ou idoso.

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL
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6- No que se refere ao Estatuto do Desarmamento (Lei n. 10.826/2003), podemos armar corretamente que:

A) O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime inafiançável, salvo quando a arma estiver registrada em
nome do agente.

B) Possuir arma de fogo de uso permitido com numeração raspada constitui crime cuja pena se equipara ao comércio
ilegal de arma de fogo.

C) O crime de tráfico internacional de armas, por expressa disposição legal, é insuscetível de liberdade provisória com
ou sem fiança.

D) O disparo de arma de fogo em via pública constitui crime inafiançável, mesmo que o autor a esteja portando
regularmente.

E) Comete crime cuja pena se equipara à do delito omissão de cautela o proprietário de empresa de segurança e de
transporte de valores que deixa de registrar ocorrência policial e de comunicar a Polícia Federal furto ou roubo de
arma de fogo sob sua guarda, nas primeiras vinte e quatro horas após o ocorrido.

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

7- A Lei n. 7.716/1989, que “Define os crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor”, dispõe que constitui
discriminação ou preconceito punível:

A) Recursar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou
comprador em decorrência das vestes ousadas que utiliza.

B) Impedir ou obstar, por qualquer meio ou forma, o casamento ou convivência familiar e social em decorrência da
classe social do indivíduo.

C) Impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas em decorrência da
orientação sexual do candidato.

D) Negar ou obstar emprego em empresa privada à pessoa portadora de necessidades especiais.

E) Obstar promoção funcional de servidor da Administração Pública em decorrência de raça, cor, etnia, religião ou
procedência nacional.

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL
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8- Assinale a alternativa correta quanto ao comportamento visto como crime de conduta omissiva presente no Estatuto
do Desarmamento:

A) vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou
adolescente

B) disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em
direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime

C) portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de
identificação raspado, suprimido ou adulterado

D) deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa portadora de
deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade

E) produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

09- Conforme dispõe o Estatuto do Desarmamento, relativamente às armas de fogo, assinale a alternativa correta:

A) a classificação técnica, bem como a definição das armas de fogo deve ser disciplinada em ato do Comando do
Exército, mediante proposta do Chefe do Poder Executivo

B) são vedadas a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de brinquedos, réplicas e simulacros de
armas de fogo, que com estas se possam confundir

C) todas as armas de fogo comercializadas no exterior devem estar acondicionadas em embalagens com sistema de
código de barras, gravado na caixa, visando possibilitar a identificação do alienante

D) cabe ao Comando da Polícia Militar autorizar, excepcionalmente, nos estados, a aquisição de armas de fogo de uso
restrito.

E) armas de fogo apreendidas devem ser, após elaboração do laudo, encaminhadas pelo juiz, quando não mais
interessarem à persecução penal, à Superintendência da Polícia Federal, para destruição, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL
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10- No que diz respeito ao crime de tortura, assinale a alternativa correta.

A) o crime de tortura é afiançável

B) o crime de tortura é suscetível de anistia

C) a condenação deve acarretar a perda do cargo público e a interdição para seu exercício pelo triplo do prazo da
pena aplicada

D) constitui crime de tortura submeter alguém, sob sua guarda, com emprego de grave ameaça, a intenso sofrimento
mental, como forma de aplicar castigo pessoal

E) o crime de tortura é suscetível de graça

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

11- Assinale a alternativa correta. No crime de tortura, a pena aumenta de um sexto até um terço se o crime é
cometido:

A) contra pessoa maior de 50 (cinquenta) anos

B) mediante rapto

C) por agente público

D) mediante extorsão

E) mediante violência ou grave ameaça

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL
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12- Considerando o disposto na Lei n.º 11.343/2006 e o posicionamento jurisprudencial e doutrinário dominantes
sobre a matéria regida por essa lei, assinale a opção correta.

a) Em processo de tráfico internacional de drogas, basta a primariedade para a aplicação da redução da pena.

b) Dado o instituto da delação premiada previsto nessa lei, ao acusado que colaborar voluntariamente com a
investigação policial podem ser concedidos os benefícios da redução de pena, do perdão judicial ou da aplicação de
regime penitenciário mais brando.

c) É vedada à autoridade policial a destruição de plantações ilícitas de substâncias entorpecentes antes da realização
de laudo pericial definitivo, por perito oficial, no local do plantio.

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

d) Para a configuração da transnacionalidade do delito de tráfico ilícito de drogas, não se exige a efetiva transposição
de fronteiras nem efetiva coautoria ou participação de agentes de estados diversos.

e) O crime de associação para o tráfico se consuma com a mera união dos envolvidos, ainda que de forma individual e
ocasional.

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL
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13-Segundo a lei antidrogas,

a) é isento de pena o agente que, em razão da dependência de droga, era, ao tempo da ação ou omissão relacionada
apenas aos crimes previstos na própria lei, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-
se de acordo com esse entendimento.

b) incide nas penas do crime de associação para o tráfico quem se associa para a prática reiterada de financiamento
ou custeio do tráfico de drogas.

c) é de dois anos o prazo de prescrição do crime de posse de droga para consumo pessoal, não se observando as
causas interruptivas previstas no Código Penal.

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

d) o concurso de agentes é causa de aumento da pena no crime de tráfico de drogas.

e) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4° , da Lei n° 11.343/06, conhecida como tráfico
privilegiado, afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas, de acordo com entendimento sumulado o Superior
Tribunal de Justiça.

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL
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14-Aristharco conduzia seu VW Karmann-Guia 1969, em via pública, nas proximidades da Praça Desembargador
Edgard Nogueira, Centro Cívico, Teresina/PI, sem documento, vindo a colidir, por imprudência, com o Audi TT, de
Rico, provocando-lhe escoriações diversas. Por ter reservado um camarote numa boate, Rico disse que não queria
fazer qualquer tipo de registro policial, declarando expressamente sua vontade de não representar criminalmente
contra Aristharco. Ainda assim, Policiais Militares conduzem todos à Delegacia de Polícia, onde Rico reitera sua
vontade, terminando a autoridade policial por registrar todo o fato, encaminhando o procedimento ao Ministério
Público. A conduta de Aristharco deve configurar:

Parte superior do formulário

a) lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e crime de dirigir sem habilitação;

b) lesão corporal culposa na direção de veículo automotor;

c) crime de dirigir sem habilitação;

d) lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, agravada pela ausência de habilitação;

e) crime algum, diante da extinção da punibilidade, pela renúncia à representação, absorvida a direção sem
habilitação.

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

15- Constitui crime previsto na lei de drogas

a) fornecer, desde que onerosamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer outro objeto destinado à
fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.

b) oferecer droga, desde que em caráter habitual e ainda que sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento,
para juntos consumirem.

c) prescrever ou ministrar, culposamente, drogas, sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses
excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL
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d) conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, ainda que sem exposição a dano potencial a
incolumidade de outrem.

e) consentir que outrem se utilize de local de que tem a propriedade para o tráfico ilícito de drogas, desde que o faça
onerosamente.

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

16- Aponte a alternativa que corresponde a um crime previsto no rol dos Crimes Hediondos do artigo 1º da Lei nº
8.072/90:

A) Roubo com arma de brinquedo (artigo 157, do Código Penal).

B) Extorsão praticada com restrição de liberdade da vítima (artigo 158, §3º, do Código Penal).

C) Homicídio simples (artigo 121, “caput”, do Código Penal).

D) Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável
(art. 218-B, caput, e §§ 1º e 2º, do Código Penal).

E) Associação criminosa (artigo 288 do Código Penal)

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL
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17 - Avalie os tipos de crimes listados a seguir.

I. Extorsão mediante sequestro;
II. Estupro;
III. Qualquer homicídio, simples ou qualificado, desde que doloso;
IV. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.

De acordo com a Lei n. 8.072/90, são considerados crimes hediondos:

a) I e II, somente.

b) I e III, somente.

c) I, II e IV, somente.

d) I, III e IV, somente.

e) II, III e IV, somente.

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

18- No dia 25 de outubro do corrente ano, João, primário e de bons antecedentes, subtraiu para si a pasta de trabalho
e o celular de José, sem empregar violência ou grave ameaça. Em razão disso, foi indiciado pela prática do crime de
furto simples consumado, cuja pena privativa de liberdade em abstrato prevista é de 1 a 4 anos de reclusão e multa.

Nesse caso,

a) poderá ser oferecida a ele proposta de transação penal, pois suas circunstâncias pessoais são favoráveis.

b) deverá ser designada audiência de composição dos danos civis, funcionando eventual acordo como renúncia ao
direito de representação.

c) em razão da pena cominada, no momento da denúncia, poderá ser oferecida proposta de suspensão condicional do
processo.

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL
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d) não caberá composição dos danos, transação ou suspensão condicional do processo, tendo em vista que o crime
praticado não é de menor potencial ofensivo.

e) a ação penal será privada, logo depende do oferecimento de queixa-crime.

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

19- Parte da doutrina afirma que a transação penal mitigou o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública.
Sobre este instituto previsto na Lei nº 9.099/95, é correto afirmar que:

a) não há vedação expressa à concessão do benefício ao autor condenado anteriormente exclusivamente à pena de
multa;

b) será aplicada diretamente pelo magistrado, independentemente de proposta prévia do Ministério Público;

c) não poderá ser oferecido se o agente houver sido beneficiado por outra transação penal nos 07 (sete) anos
anteriores;

d) será irrecorrível a sentença do magistrado que aplica a transação penal aceita pelo autor do fato;

e) não gerará reincidência nem maus antecedentes, em que pese produza efeitos civis.

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL
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20- Em relação à Lei nº 9.605/1998, que trata dos Crimes Ambientais, é correto afirmar:

a) Não é crime o abate de animal, quando realizado em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de
sua família.

b) É crime o abate de animal, para proteger lavouras, pomares e rebanhos, mesmo com autorização de autoridade
competente.

c) Não é crime danificar floresta, mesmo de preservação permanente, em necessidade de abrigo e alimentação do
agente.

d) É crime cortar árvores em floresta de preservação permanente, mesmo com autorização de autoridade competente.

e) Não é crime provocar incêndio em mata, floresta, e outras formas de vegetação, desde que não tenha sido
intencional.

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

OBRIGADO
Prof. Antonio Pequeno
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Raciocínio Lógico

Prof. Jhoni Zini

Marcos tem dois rolos de arame, um com 30 m de comprimento e outro com 48 m. Ele deseja
cortá-los inteiramente em pedaços de mesmo comprimento. Qual o maior comprimento possível
para cada pedaço que ele poderá cortar?

A. 2 m.
B. 3 m.
C. 4 m.
D. 6 m.
E. 8 m.

NC UFPR (FUNPAR) - Assistente (UFPR)/Administração/2016
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Dois ciclistas correm em uma pista circular no mesmo sentido. Num dado momento, eles se
encontram na linha de largada. Qual o menor intervalo de tempo para que essa coincidência
volte a ocorrer, sabendo que o primeiro ciclista dá uma volta a cada 4 minutos, e o segundo, uma
volta a cada 6 minutos?

a) 6 minutos.
b) 10 minutos.
c) 12 minutos.
d) 16 minutos.
e) 24 minutos.

NC UFPR (FUNPAR) - Assistente (UFPR)/2016 

Em uma pesquisa sobre a preferência pelos sabores laranja, maracujá ou uva, dos sucos
comercializados por uma empresa, foram entrevistadas 70 pessoas, pedindo-se que cada uma
delas manifestasse preferência por até 2 sabores. Sabe-se que 5 pessoas não quiseram participar
da pesquisa; 19 escolheram apenas o sabor laranja; 12, apenas o sabor maracujá; 16, apenas o
sabor uva; e 7, os sabores de maracujá e laranja. Dos entrevistados, quantos escolheram
exatamente dois sabores, sendo um deles uva?

A. 9.
B. 11.
C. 12.
D. 16.
E. 18.

NC UFPR (FUNPAR) - Soldado Policial Militar (PM PR)/2021
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Uma empresa de perfumes, que está lançando uma linha de cítricos, amadeirados e doces, realizou
uma pesquisa com 80 pessoas. Destas, 7 não quiseram participar. O restante foi entrevistado quanto
a sua fragrância preferida. 35 gostaram dos cítricos, 33 dos amadeirados e 29 dos doces. Desses, 10
gostaram de amadeirados e doces, 8 de amadeirados e cítricos e 9 dos cítricos e doces. Quantos
gostaram das três fragrâncias?

A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 6.
E. 9.

NC UFPR (FUNPAR) - Analista (CM Curitiba)/Legislativo/2020

Uma academia oferece diversas modalidades de práticas esportivas. Dentre elas, as mais procuradas
são hidroginástica e musculação. Uma análise das matrículas mostrou que, dos 221 matriculados,
147 praticavam hidroginástica, 128 praticavam musculação e 23 não praticavam nenhuma dessas
modalidades. Com base nisso, quantos alunos praticavam as duas modalidades, hidroginástica e
musculação?

A. 77.
B. 74.
C. 70.
D. 51.
E. 19.

NC UFPR (FUNPAR) - Auxiliar Administrativo (FPMA)/2019
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Um modelo de carro é vendido com opcionais de freios ABS, câmbio automático, ou ambos.
Num mês, foram vendidas 291 unidades desse veículo, sendo que 243 tinham freios ABS e 129
câmbio automático. Quantos veículos, vendidos nesse mês, possuíam simultaneamente freios
ABS e câmbio automático?

a) 210.
b) 177.
c) 162.
d) 114.
e) 81.

NC UFPR (FUNPAR) - Assistente Previdenciário 
(FOZPREV)/2018

O valor da passagem de certo ônibus urbano sofreu um aumento de 20% na virada de 2016 para
2017. Na virada de 2017 para 2018, sofreu novo aumento de 10%. O valor da passagem em 2018
será quanto mais do que era antes dos dois aumentos?

a) 32%.
b) 30%.
c) 28%.
d) 25%.
e) 22%.

32. NC UFPR (FUNPAR) - Auxiliar Administrativo (COREN 
PR)/2018
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Em uma promoção denominada “leve 3 e pague 2”, os clientes de uma perfumaria podem levar
3 produtos pagando o preço de 2. Nessa promoção, o desconto real para o consumidor em cada
produto é de aproximadamente:

A. 25%.
B. 27,5%.
C. 30%.
D. 33,3%.
E. 50%.

NC UFPR (FUNPAR) - 2016

Um estacionamento, no centro da cidade, só permite a entrada de carros e motos. Em um
determinado horário do dia, há 47 veículos no estacionamento. Nesse momento, havia o total de 199
pneus nos veículos estacionados. Considerando que todo carro possui um estepe (sobressalente)
quantos carros e motos, respectivamente, havia no estacionamento.

A. 35 e 12.
B. 40 e 7.
C. 17 e 30.
D. 52 e 5.
E. 29 e 18.

NC UFPR (FUNPAR)/2019
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Considere a equação dada por 2x2 + 12x + 3 = -7. Assinale a alternativa que apresenta a soma das duas
soluções dessa equação.

a) 0.
b) 1.
c) -1.
d) 6.
e) -6.

58. NC UFPR (FUNPAR) - Profissional Nível Técnico I 
(ITAIPU)/2017

Quantos triângulos distintos podem ser formados com os pontos indicados no círculo ao lado?

a) 60.
b) 80.
c) 120.
d) 190.
e) 210.

NC UFPR (FUNPAR) - Agente Administrativo (Pref
Curitiba)/2019
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Escolheram-se 5 pontos diferentes sobre uma circunferência. Quantas linhas retas distintas
pode-se traçar, cada uma unindo dois dos pontos escolhidos?

a) 5 linhas.
b) 10 linhas.
c) 11 linhas.
d) 15 linhas.
e) 20 linhas.

NC UFPR (FUNPAR) - Auxiliar Administrativo/2018

Nesta questão, V e F representam, respectivamente, verdadeiro e falso. Assinale a alternativa
que apresenta valores lógicos para as proposições 𝒑𝟏, 𝒑𝟐, 𝒑𝟑 e 𝒑𝟒, nesta ordem, tais que a
proposição composta (𝒑𝟏∨ 𝒑𝟐) → ~ (𝒑𝟑 ∧ 𝒑𝟒) seja FALSA.

a) V – F – V – F.
b) F – F – F – V.
c) F – F – V – V.
d) V – V – F – F.
e) F – V – V – V.

NC UFPR (FUNPAR) - Assistente (UFPR)/Administração/2019
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Altair é uma pessoa bastante sistemática. Se é segunda-feira, então ele usa camisa vermelha.
Com base nisso, qual das seguintes afirmações é verdadeira?

a) Se Altair não estiver de camisa vermelha, então será segunda-feira.
b) Se não é segunda-feira, então Altair não estará usando camisa vermelha.
c) Se Altair estiver usando camisa vermelha, então será segunda-feira.
d) Se Altair não estiver de camisa vermelha, então não será segunda-feira.
e) Se Altair estiver usando camisa vermelha, então não será segunda-feira.

NC UFPR (FUNPAR) - Técnico (Araucária)/Enfermagem/2017

Assinale a alternativa que apresenta a NEGAÇÃO lógica da proposição: “Os 50 primeiros serão
atendidos hoje e os demais devem retornar amanhã”.

a) Os 50 primeiros não serão atendidos hoje ou os demais não devem retornar amanhã.
b) Os 50 primeiros não serão atendidos hoje e os demais não devem retornar amanhã.
c) Os 50 primeiros serão atendidos hoje ou os demais devem retornar amanhã.
d) Os 50 primeiros não serão atendidos hoje e os demais devem retornar amanhã.
e) Os 50 primeiros serão atendidos hoje ou os demais não devem retornar amanhã

NC UFPR (FUNPAR) - Fiscal de Tributos (Pref Matinhos)/2019
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Qual das proposições abaixo é a NEGAÇÃO lógica da proposição “Se ela te faz feliz, então você
não deve deixá-la partir”?

a) Ela não te faz feliz ou você deve deixá-la partir.
b) Ela te faz feliz e você deve deixá-la partir.
c) Se ela não te faz feliz, então você deve deixá-la partir.
d) Se você deve deixá-la partir, então ela não te faz feliz.
e) Ela não te faz feliz e você não deve deixá-la partir.

NC UFPR (FUNPAR) - Agente Administrativo (Pref
Curitiba)/2019

Qual das afirmações abaixo é logicamente equivalente à proposição “Você pode se conformar
com isso ou lutar para realizar seus sonhos”?

a) Você não pode se conformar com isso e deve lutar para realizar seus sonhos.
b) Você pode lutar para realizar seus sonhos e não se conformar com isso.
c) Se você não pode se conformar com isso, então pode lutar para realizar seus sonhos.
d) Se você pode lutar para realizar seus sonhos, então não pode se conformar com isso.
e) Se você pode se conformar com isso, então não pode lutar para realizar seus sonhos.

NC UFPR (FUNPAR) - Agente Administrativo (Pref
Curitiba)/2019
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OBRIGADO
Prof. Jhoni Zini

Direito Penal
Prof. Renan Araujo
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(UFPR/2019/ITAIPU/AGENTE)
Sobre as excludentes de ilicitude previstas no Código Penal, é correto afirmar:

A) Quem exerce função de guarda ou vigilância privada não pode alegar legítima defesa.
B) Quem tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade.
C) O excesso culposo não é punível no exercício regular de direito.
D) Não é possível alegar legítima defesa se houver alternativa mais cômoda (commodus
discessus).
E) O vigilante que repele injusta agressão, atual ou iminente, age em estrito cumprimento
do dever legal.

(2018/PCPR/ESCRIVÃO)
A respeito da teoria jurídica do delito, em especial da tipicidade, atribua V (verdadeiro) ou F
(falso) às afirmativas a seguir.

( ) Pela adequação típica mediata ou indireta, haverá subsunção da conduta ao tipo penal
por meio de uma outra norma, de caráter extensivo.
( ) A tipicidade, como elemento integrador do conceito de delito, expressa a contrariedade
do fato com todo o ordenamento jurídico.
( ) De acordo com a teoria indiciária da tipicidade, também chamada de ratio cognoscendi, a
tipicidade possui uma finalidade unicamente descritiva, nada indicando a respeito da
ilicitude.
(...)
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(2018/PCPR/ESCRIVÃO)
(...) Pelo caráter excepcional do delito culposo, salvo os casos expressos em lei, ninguém
pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente.
( ) No chamado dolo eventual, o agente prevê o resultado danoso como possível, mas não o
deseja diretamente e ainda tem a convicção de que não ocorrerá.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

A) V, V, F, F, F.
B) V, F, V, V, F.
C) V, F, F, V, F.
D) F, V, F, F, V.
E) F, F, V, V, V.

(UFPR/2019/TJPR)
Uma mulher que, em razão de acordo verbal com os pais, cuida de uma criança percebe
que esta caiu por caso fortuito num poço profundo e, embora esteja viva, precisa ser
retirada por adultos. Voluntariamente, a mulher omite dos grupos de busca que tem
conhecimento de onde se encontra a criança, que é considerada desaparecida. Passadas
algumas horas, a criança morre por falta de alimentação. Assinale a alternativa que
identifica o crime praticado pela mulher.

A) Homicídio doloso por comissão (tipo comissivo).
B) Homicídio doloso por omissão (tipo omissivo impróprio).
C) Homicídio doloso por omissão (tipo omissivo próprio).
D) Maus-tratos com resultado morte (tipo comissivo ou omissivo preterdoloso).
E) Abandono de incapaz com resultado morte (tipo omissivo próprio preterdoloso).
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(2018/PCMG/DELEGADO)
NÃO é um elemento do tipo culposo de crime:

A) Conduta involuntária.
B) Inobservância de dever objetivo de cuidado.
C) Previsibilidade objetiva.
D) Tipicidade.

(UFPR / TJ-PR / ASSESSOR JURÍDICO)
Mévio sofre de sonambulismo e seus ataques são frequentes. Em determinada noite,
durante um desses ataques, Mévio se levanta, dirige-se ao exterior de sua casa e, tendo um
espasmo, acaba empurrando Adolfo de um penhasco, que é vizinho às residências de
ambos. Adolfo falece em virtude de lesões decorrentes da queda. Ao acordar, sem ter
nenhuma consciência nem lembrança do que ocorreu, Mévio é informado do episódio e fica
bastante feliz com a brutal morte de Adolfo, seu desafeto. Diante dos fatos narrados,
assinale a alternativa correta.

a) Mévio deverá ser condenado por homicídio culposo.
b) Mévio deverá ser condenado por homicídio doloso.
c) Mévio deverá ser absolvido, já que havia inexigibilidade de conduta diversa.
d) Mévio não comete crime algum, diante de absoluta ausência de conduta humana.
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(UFPR / TJ-PR / ASSESSOR JURÍDICO)
O arrependimento eficaz:

a) pode ocorrer durante a execução e após a consumação do crime.
b) somente se caracteriza depois da cogitação e antes da preparação do crime.
c) somente se caracteriza depois da preparação e antes da execução do crime.
d) se caracteriza depois do início da execução e antes da consumação do crime.

(2021/PCRN)
Cássio, com a intenção de matar Patrício, efetua disparo de arma de fogo em sua direção,
que atinge seu braço e o faz cair no chão. Enquanto caminha na direção de Patrício para
efetuar novo disparo, Cássio percebe a aproximação de policiais e se evade do local,
deixando Patrício apenas com o ferimento no braço.

Considerando os fatos narrados, Cássio deverá responder pelo crime de:

A) tentativa de homicídio;
B) tentativa de homicídio, com diminuição da pena pela desistência voluntária;
C) lesão corporal, pois houve desistência voluntária;
D) tentativa de homicídio, com diminuição da pena pelo arrependimento eficaz;
E) lesão corporal, pois houve arrependimento eficaz.
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(UFPR/2019/ITAIPU/AGENTE)
No Direito Penal, imputável é aquela pessoa a quem é possível atribuir um fato punível. De
modo geral, qualquer pessoa é imputável, EXCETO na hipótese de:

A) embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, menoridade, doença
mental e desenvolvimento mental incompleto ou retardado.
B) embriaguez preordenada, menoridade, senilidade e desenvolvimento mental incompleto
ou retardado.
C) embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, menoridade,
senilidade e desenvolvimento mental incompleto ou retardado.
D) emoção, violenta paixão e embriaguez preordenada.
E) erro de tipo, erro de proibição e violenta emoção.

(2021/PCRN)
No dia 01/03/2014, Vitor, 60 anos, desferiu um golpe de faca no peito de sua namorada Clara, 65
anos, que foi a causa eficiente de sua morte, pois descobrira que a vítima mantinha uma
relação extraconjugal com o vizinho. Foi instaurado inquérito policial para apurar o evento,
entrando em vigor, no curso das investigações, a Leinº13.104/2015, passando a prever a
qualificadora do feminicídio. As investigações somente foram concluídas em 25/01/2021.

Considerando apenas as informações expostas, a autoridade policial deverá indiciar Vitor pela
prática do crime de homicídio:

A) com causa de aumento de pena, sem a qualificadora pela condição de mulher da vítima;
B) sem qualquer causa de aumento de pena e sem a qualificadora pela condição de mulher da
vítima;
C) com a qualificadora pela condição de mulher da vítima, bem como causa de aumento de pena;
D) com a qualificadora pela condição de mulher da vítima, sem qualquer causa de aumento de pena;
E) com a qualificadora pela condição de mulher da vítima, além de causa de diminuição de pena
pelo relevante valor moral
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(2021/PCRN)
Saulo se desentendeu, na fila do caixa de um supermercado, com outra consumidora,
Viviane, que estava no 8º mês de gestação, e lhe desferiu um fortíssimo soco no rosto. Em
razão do golpe, Viviane perdeu o equilíbrio e caiu com a barriga no chão. Ao ser levada ao
hospital, foi constatado que Viviane apresentava lesão leve na face, mas que havia perdido
o bebê em decorrência da queda.

Considerando o estado gravídico evidente de Viviane, a conduta praticada por Saulo
configura o crime de:

A) lesão corporal seguida de morte;
B) lesão corporal qualificada pelo aborto;
C) aborto na modalidade dolo eventual, apenas;
D) aborto culposo, ficando a lesão corporal absorvida;
E) lesão corporal leve em concurso formal com aborto na forma culposa.

Constatada a utilização de arma de fogo desmuniciada na perpetração de delito de
roubo, não se aplica a circunstância majorante relacionada ao emprego de arma de
fogo.

(2019/TJBA)
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Na hipótese de tentativa de subtração patrimonial e morte consumada, o agente
responderá pelo crime de latrocínio consumado.

(2018/STJ)

(2019 / PCES / ESCRIVÃO)
O sujeito que obtém para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo
ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio
fraudulento, incorre no delito de

A) furto qualificado.
B) furto de coisa comum.
C) extorsão.
D) dano.
E) estelionato.
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(2021/PCRN)
Renan convence Patrick a furtarem bens de uma residência, que estava desabitada. No dia
seguinte, o dono da casa, João, 51 anos, toma conhecimento do ocorrido e aciona a
polícia, que, após investigação, identifica Renan e Patrick, apurando no curso do inquérito que
Renan sabia que o imóvel era de seu pai adotivo, o que Patrick desconhecia.
Com base nessas informações, as condutas de Renan e Patrick podem ser assim tipificadas:
A) nenhum dos dois responderá por furto qualificado, considerando que foi praticado contra
ascendente de Renan e que tal circunstância se comunica objetivamente a Patrick;
B) o fato praticado por Renan é atípico, pois a vítima era seu ascendente, enquanto Patrick
responderá por furto simples, pois a circunstância tem natureza subjetiva;
C) os dois poderão ser condenados por furto qualificado, pois o desconhecimento de Patrick
quanto à condição do lesado afasta a relevância desta circunstância para ambos;
D) ambos responderão por furto qualificado, pois a circunstância especial somente incidiria
caso Renan possuísse parentesco sanguíneo com a vítima;
E) Renan estará isento de pena, enquanto Patrick responderá por furto qualificado, pois a
condição de descendente de Renan possui natureza subjetiva e não se comunica a Patrick.

(UFPR/2018/UFPR)
O servidor público que se aproveita do cargo e função para desviar recursos públicos à sua
própria conta corrente comete contra a Administração Pública o crime de:

A) corrupção ativa.
B) corrupção passiva.
C) peculato.
D) prevaricação.
E) tráfico de influência.
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(UFPR / 2017 / UFPR)
A ação de “retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra
disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal” configura crime
de:

A) corrupção passiva.
B) tráfico de influência.
C) advocacia administrativa.
D) prevaricação.
E) concussão.

(UFPR/2015/UFPR)
Sobre o conceito de funcionário público para fins penais, assinale a alternativa INCORRETA.

a) Considera-se funcionário público, para efeitos penais, quem exerce função pública, ainda
que de forma transitória e sem remuneração.
b) Considera-se funcionário público, para efeitos penais, quem ocupa cargo público de
provimento em comissão.
c) Considera-se funcionário público, para efeitos penais, servidor público aposentado.
d) Equipara-se a funcionário público, para efeitos penais, quem trabalha para empresa
prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da
Administração Pública.
e) Considera-se funcionário público, para efeitos penais, servidor público em gozo de férias
ou licença.
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(UFPR / 2018 / UFPR)
Considere os seguintes crimes contra a Administração Pública:
1. Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração
no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da
autoridade competente.
2. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a Administração Pública,
valendo-se da qualidade de funcionário.
3. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida.
Assinale a alternativa que relaciona corretamente as condutas descritas e os respectivos tipos
penais.
A) 1. Prevaricação – 2. Tráfico de influência – 3. Corrupção passiva.
B) 1. Advocacia administrativa – 2. Corrupção ativa – 3. Corrupção passiva.
C) 1. Condescendência criminosa – 2. Tráfico de influência – 3. Concussão.
D) 1. Corrupção passiva – 2. Advocacia administrativa – 3. Corrupção passiva.
E) 1. Condescendência criminosa – 2. Advocacia administrativa – 3. Concussão.

(2021/PCRN)
João, fiscal de um Município do Estado Alfa, passava por uma rua de comércio popular
com a família, quando seu filho avistou um comerciante vendendo balões de personagens
infantis e insistiu que queria um. João, então, se dirigiu ao vendedor e exigiu que ele lhe
desse o balão pretendido pelo filho, que estava sendo vendido para outro casal, dizendo
que trabalhava para a Prefeitura e que, se não fosse atendido, chamaria a guarda municipal
para apreender os objetos e lavrar o auto próprio. Ao proceder da forma
narrada, João praticou, em tese, a conduta tipificada como:

A) extorsão;
B) concussão;
C) corrupção passiva;
D) exercício arbitrário das próprias razões;
E) corrupção passiva, mas João terá sua tipicidade afastada pelo princípio da insignificância.
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(2021/PRF)
Em uma abordagem durante blitz de rotina em rodovia federal, o policial constatou
alteração no chassi do veículo que estava sendo fiscalizado. Questionado pelo policial, o
condutor ofereceu-lhe grande quantia em dinheiro para que fosse liberado de imediato.
Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os itens a seguir.
Item 1
Ao oferecer dinheiro para ser irregularmente liberado da blitz, o condutor praticou o crime
de corrupção ativa.

Item 2
Nessa situação, se o policial não aceitar o dinheiro oferecido, a conduta da pessoa deve ser
punida na modalidade tentada.

INSTAGRAM: @profrenanaraujo

TELEGRAM: 
https://t.me/profrenanaraujo
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EDUCAÇÃO: AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica,
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao
princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

§ 1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos e
cientistas estrangeiros, na forma da lei.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica
e tecnológica.

DESPORTO
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DESPORTO

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento
científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a
inovação.
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CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

COMUNICAÇÃO SOCIAL
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COMUNICAÇÃO SOCIAL

 § 4º A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas,
agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições
legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá,
sempre que necessário, advertência sobre os malefícios
decorrentes de seu uso.

 § 5º Os meios de comunicação social não podem, direta ou
indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio.

 § 6º A publicação de veículo impresso de comunicação independe
de licença de autoridade.

COMUNICAÇÃO SOCIAL
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COMUNICAÇÃO SOCIAL
CONCESSÃO, PERMISSÃO E AUTORIZAÇÃO

PRINCÍPIOS DA SEGURIDADE SOCIAL
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RESPONSABILIDADES DO PRESIDENTE

OBRIGADA
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Inquérito Policial

Conceito e 
Natureza 
Jurídica

É um procedimento administrativo e investigatório
que tem por escopo fornecer elementos para o
início da ação penal.

Instauração do Inquérito Policial

 Notitia criminis: Ela pode ser:
 de cognição imediata: pela autoridade policial

• de cognição mediata: por terceiros.

• de cognição coercitiva: flagrante delito.

 Denúncia anônima: diligências preliminares para verificar a verossimilhança 
das alegações, antes de proceder a instauração do inquérito.

 Providências: Artigos 6º, 7º ,13, 13A, e 13-B do CPP
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Inquérito Policial Formas de Início

Ação Penal 
Pública

Ação Penal 
Privada

De ofícioDe ofício Representação da
vítima/representante
ou Requisição do MJ.

Requerimento de 
quem tem a 
qualidade de 

intentá-la

Incondicionada Condicionada

Requisição do Juiz 
ou MP 

Requisição do Juiz 
ou MP 

Requerimento do 
ofendido

Requerimento do 
ofendido

Inquérito Policial
Características

Escrito (In)Dispensável

Sigiloso

Inquisitorial

Discricionário

Oficial

OficiosoIndisponível
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Inquérito Policial

Prazo para 
Conclusão

(Art. 10, CPP)

Preso

SoltoSolto

10 dias10 dias

30 dias30 dias

Ação Penal
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Ação Penal

PÚBLICA
MP-DENÚNCIA

ART.46 CPP

Incondicionada

CondicionadaCondicionada

Representação 
do ofendido

Representação 
do ofendido

Requisição do 
Ministro da 

Justiça

Requisição do 
Ministro da 

Justiça

PRIVADA
OFENDIDO-

QUEIXA
ART. 38 CPP

Retratação: 25 
CPP

ExclusivaExclusiva

Personalíssima*Personalíssima*

Subsidiária-
29 CPP

Subsidiária-
29 CPP

Prazo: 38 CPP

INSTITUTOS:
-Renúncia ao direito de queixa- 49 CPP
-Decadência- 38CPP
-Perdão do ofendido- art. 51 CPP

INSTITUTOS:
-Renúncia ao direito de queixa- 49 CPP
-Decadência- 38CPP
-Perdão do ofendido- art. 51 CPP

Fixação da Competência
Justiça comum ou 

especial?
Justiça comum ou 

especial?

Há foro por prerrogativa 
de função?

Qual o foro 
competente?

Qual o juízo 
competente?
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Fixação da Competência

1ª. QUAL A JUSTIÇA 
COMPETENTE?

1. JUSTIÇAS 
ESPECIAIS:

JUSTIÇA 
MILITAR

FEDERAL

ESTADUAL

JUSTIÇA 
ELEITORAL

2. JUSTIÇAS 
COMUNS

FEDERAL

ESTADUAL

2ª. QUAL É O  FORO  
COMPETENTE  ?

MATÉRIA 

PESSOA 

LUGAR

3ª. QUAL É A VARA OU JUÍZO? PREVENÇÃO

DISTRIBUIÇÃO

Determinação da Competência

CPP, Art. 69.
Determinará a
competência
jurisdicional:

I - o lugar da infração:

II - o domicílio ou residência do réu;

III - a natureza da infração;

IV - a distribuição;

V - a conexão ou continência;

VI - a prevenção;

VII - a prerrogativa de função.
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Conexão - Espécies

ESPÉCIES DE CONEXÃO

INTERSUBJETIVA (ART.
76, I):
Por simultaneidade;
Concursal; 
Por reciprocidade

OBJETIVA / LÓGICA
/ MATERIAL (ART.
76, II)

INSTRUMENTAL /
PROBATÓRIA (ART.
76, III)

Continência - Espécies

ESPÉCIES DE CONTINÊNCIA

CUMULAÇÃO SUBJETIVA
(ART. 77, I)

CUMULAÇÃO OBJETIVA
(ART. 77, II)
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 Concurso entre jurisdição comum e jurí→ prevalece júri, art. 78, I, CPP.

 Concurso entre jurisdição jecrim e júri → prevalece júri, art. 60, p.ú. da Lei
9.099/95.

 Concurso entre jurisdição comum e especial → prevalece a especial, art. 78,
IV, CPP.

 Concurso entre jurisdição de categorias → prevalece a maior graduação, art.
78, III, CPP.

Unificação dos Processos

→(a)Preponderará a do lugar da infração, à qual for cominada a pena mais
grave.

→(b)Prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior nº de infrações,
se as penas forem de igual gravidade.

→(c)Firmar-se-á pela prevenção nos demais casos.

Separação dos Processos
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Obrigatória → art. 79, I,II, §1º, § 2º CPP:

→ Concurso entre jurisdição comum e militar (súmula 90 STJ)
→ Concurso entre jurisdição comum e juízo de menores.
→ Quando sobrevier doença mental.
→ Quando houver corréu foragido que não possa ser julgado a revelia.

Separação dos Processos

Separação Facultativa, art. 80 do CPP:

→ quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou
de lugar diferentes,

→ ou, quando pelo excessivo nº de acusados e para não lhes prolongar a
prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a
separação.

Separação dos Processos
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Prisão

Prisão em flagrante 

Art.302.
Considera-se
em flagrante
delito quem:

I - está cometendo a infração penal;I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela
autoridade, pelo ofendido ou por
qualquer pessoa, em situação que
faça presumir ser autor da infração;

III - é perseguido, logo após, pela
autoridade, pelo ofendido ou por
qualquer pessoa, em situação que
faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com
instrumentos, armas, objetos ou
papéis que façam presumir ser ele
autor da infração.

IV - é encontrado, logo depois, com
instrumentos, armas, objetos ou
papéis que façam presumir ser ele
autor da infração.

impróprio / irreal /
imperfeito

presumido / ficto /
assimilado
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Procedimento da Prisão em  
flagrante

1º    Captura
2º Condução 

até a 
autoridade

3º Lavratura 4º Recolhimento 
ao cárcere

Providências 
– Art. 306

Comunicação 
IMEDIATA

Em até 24 horas

juiz competente, ao MP e à família
do preso ou à pessoa por ele
indicada.

 Encaminhar o APF ao juiz e
Defensoria Pública se não tiver
Advogado;

 Entregar nota de culpa ao preso.

Prisão Preventiva

Preventiva

Cabimento: fase investigativa e 
processual (311, CPP)

Decretação (311, CPP): Somente 
mediante provocação

Prazo: sem prazo 

Requisitos: art. 312, CPP

Infrações: art. 313, CPP

Substituição: (317 a 318-B do CPP)

Pacote 
anticrime
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Temporária

Cabimento: fase investigativa

Decretação: requerimento do MP ou 
representação do delegado. 

Prazo: crime comum (5+5); hediondos e 
assemelhados (30+30) 

Requisitos: art. 1º da Lei

Infrações: art. 1º, III, da Lei

Prisão Temporária 

OBRIGADA!
Prof.ª Priscila Silveira

@profpriscilasilveira
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DUDH
no edital de Direito Constitucional

Prof. Ricardo Torques

Introdução
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 direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal;

 proibição à escravidão e à servidão;

 proibição à tortura e ao tratamento cruel, desumano ou degradante;

 reconhecimento da personalidade jurídica (sujeito de direitos);

 direito à igualdade;

 proibição da prisão arbitrária;

Direitos Albergados

 direito a justa e pública audiência perante um tribunal independente e
imparcial;

 presunção de inocência;

 proteção à vida privada;

 liberdade de locomoção;

 direito de asilo;

Direitos Albergados
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 direito a nacionalidade;

 direito de contrair matrimônio e fundar uma família;

 direito de propriedade;

 direito à liberdade de pensamento, consciência e religião;

 direito à liberdade de reunião e associação pacífica;

Direitos Albergados

 direito de participação política (fazer parte do governo do país);

 garantia de acesso ao serviço público do país;

 direito segurança social;

 direito ao trabalho;

 direito ao repouso e lazer;

Direitos Albergados
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 direito a padrão de vida capaz de assegurar saúde e bem-estar, inclusive
alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais
indispensáveis;

 direito instrução (educação); e

 direito participar livremente da vida cultural.

Direitos Albergados

Natureza Jurídica
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 A dignidade – núcleo da DUDH – decorre da mera condição humana e
independe de concessão política da sociedade.

 As atrocidades decorrentes das Guerras Mundiais foram determinantes
para o processo de internacionalização dos Direitos Humanos.

 A comunidade deve se esforçar para criar meios de implementação dos
direitos previstos na Declaração, entre os quais a educação e o ensino em
direitos humanos.

Preâmbulo

 Princípio da igualdade;

 Direito à vida;

 Direito à liberdade;

 Direito à segurança;

 Direito à propriedade.

Direitos Humanos Essenciais
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 direitos humanos X direitos fundamentais

 flexibilização do direito à vida

Direitos Humanos Absolutos?

 na DUDH:

Artigo IV

Ninguém será mantido em escravidão ou servidão, a escravidão e o tráfico
de escravos serão proibidos em todas as suas formas.

Artigo V

Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel,
desumano ou degradante.

Direitos Humanos Absolutos?
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 devido processo legal;

 vedação à prisão/detenção/exílio arbitrários;

 igualdade no processo;

 imparcialidade do julgador;

 publicidade dos atos processuais;

 princípio da presunção de inocência;

 princípio da irretroatividade da lei penal.

Garantias Processuais

 direito de transitar pelo país;

 direito de deixá-lo livremente;

 direito de regressar ao país quando desejar.

Garantias Processuais
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 direito de transitar pelo país;

 direito de deixá-lo livremente;

 direito de regressar ao país quando desejar.

Direito de Asilo

 Garantia de vida socialmente digna (alimentação, vestuário, habitação,
cuidados médicos, serviços sociais, proteção em caso de desemprego,
doença, invalidez, viuvez ou velhice).

 Proteção à maternidade.

 Direito à instrução.

 Direito de participação dos bens culturais.

Direitos Sociais
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Direito à Educação
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Crise hídrica: Paraná tem 13 cidades em estado de alerta e 
outras 18 com racionamento de água

Em Cascavel, agricultores abandonaram plantações ou criação de animais por falta de água;
seca atinge de forma mais grave Curitiba e região, além do oeste do estado, segundo a
Sanepar.

Por RPC Cascavel
07/09/2021

 Em 18 municípios há racionamento de água: Curitiba, Jandaia do Sul, Jardim Alegre,
Pranchita, Santo Antônio do Sudoeste, Campina Grande do Sul, Almirante Tamandaré,
Colombo, Quatro Barras, Pinhais, Piraquara, São José dos Pinhais, Mandirituba, Araucária,
Campo Largo, Campo Magro, Itaperuçu e Rio Branco do Sul.

 Os problemas da seca atingem o Paraná desde 2019, e o governo do estado decretou
situação de emergência hídrica, que chegou a ser prorrogada.
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Paraná é o segundo estado com mais cidades inteligentes no 
Brasil

Agência de Notícias Paraná
01/09/2021
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 De acordo com o ranking Connected Smart Cities 2021, nove das 100 cidades mais
inteligentes do país são paranaenses. Curitiba é destaque, posicionada em terceiro lugar
geral e liderando eixos de empreendedorismo e urbanismo.

 Paraná é destaque no eixo temático do meio ambiente, com 19 municípios entre os 100
melhores.

 Entre os destaques do Estado está Curitiba, que figura como terceiro lugar geral no País
desde 2019. Em 2018, a cidade figurou no primeiro lugar da pesquisa em todo o Brasil. Em
2021, a Capital também ficou em primeiro lugar nos eixos de urbanismo e
empreendedorismo, e apresentou um bom desempenho nos eixos de meio ambiente (3º
lugar), tecnologia e inovação (5º), governança (17º), saúde (17º) e mobilidade (22º).

 Maringá tem o segundo melhor escore do Estado, e foi elencada como a 7ª cidade mais
inteligente do Sul. Suas melhores colocações estão nas áreas de economia (19º lugar),
mobilidade (24º), tecnologia e inovação (28º) e empreendedorismo (30º).

 Londrina também apresenta um bom cenário: 10º melhor município da região Sul, se
destaca em saúde (14º), economia (20º) e urbanismo (25º). Já Foz do Iguaçu, 13º lugar na
Região Sul, é 20º em empreendedorismo e 24º em meio ambiente.
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Governador Ratinho Junior sanciona lei que institui o Plano 
Estadual de Resíduos Sólidos do Paraná

AMP
11/06/2021

 A partir desta quinta-feira (10), o Paraná passa a contar com uma política mais robusta de
resíduos sólidos. A Lei 20.607/2021, que institui o Plano Estadual de Resíduos Sólidos do
Estado do Paraná – PERS/PR, foi sancionada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior,
após ampla discussão com a sociedade civil e os deputados estaduais.

 A política pública orienta caminhos, estratégias, diretrizes e ações sobre o consumo,
coleta, reciclagem, tratamento e destinação dos resíduos sólidos no território estadual. Um
dos pilares é a gestão democrática, por meio da participação da população e de
associações representativas dos vários segmentos da comunidade, desde a elaboração até
a fiscalização e avaliação do plano.
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 O plano reforça a priorização das etapas de não geração, redução, reutilização, coleta seletiva e
reciclagem, além da necessidade de recuperação da fração orgânica sempre que possível. Também
estimula todas as formas de tratamento de resíduos, incluindo as rotas mecânicas, biológicas e
térmicas, e reforça o papel das associações de catadores e a necessidade de apoio do poder público.

 O PERS/PR abrange todos os 399 municípios e tem prazo de vigência indeterminado, com horizonte de
atuação de 20 anos. Ele deverá ser atualizado/revisado a cada quatro anos. A participação popular deve
ser garantida, desde a elaboração, até a fiscalização. O Plano Estadual de Resíduos Sólidos pode ser
acessado no site da Sedest.

 LOGÍSTICA REVERSA – Uma das diretrizes do plano é fortalecer a logística reversa de embalagens pós-
consumo e a economia circular. A logística reversa é um conceito que trata da responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, em especial a etapa pós-consumo. Todos têm
responsabilidade: fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores.

Assembleia confirma aval para o ensino domiciliar no 
Paraná

14/09/21 às 21:30 Atualizado às 08:20
Da Redação
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 A Assembleia Legislativa confirmou nesta terça-feira (14) a aprovação em segundo turno, por 38
favoráveis e oito contrários, do projeto que regulamenta o ensino domiciliar – o chamado
“homeschooling” no Paraná. A proposta permite que pais e responsáveis deixem de matricular
seus filhos na escola, promovendo o aprendizado deles em casa.

 O projeto prevê que no caso de optar pelo homeschooling, os pais terão que submeter os filhos a
avaliações periódicas de aprendizagem por órgãos de ensino. O ensino domiciliar será facultativo e
a opção deverá ser comunicada a um órgão competente definido pelo governo por meio de um
formulário específico.

 Em agosto, entidades ligadas à educação divulgaram nas redes sociais um manifesto contra a
regulamentação da educação domiciliar. Assinado pela a APP-Sindicato e outras 355 organizações,
o manifesto defende que a regulamentação pode aprofundar as desigualdades sociais e
educacionais e dificultar o combate à violência contra crianças e adolescentes.

Suicídios estão em patamar recorde no Paraná

30/08/21 às 23:00 Atualizado às 07:33
Rodolfo Luis Kowalski
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 Desde 2018 o número de suicídios registrados no Paraná persiste em patamar recorde,
com mais de 900 registros por ano.

 Apenas em 2020, último ano com dados disponíveis, um paranaense deu cabo à própria
vida a cada 10 horas, em média, uma informação alarmante e que também serve de
alerta: é que no nono mês do ano acontece, nacionalmente, a campanha Setembro
Amarelo, organizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) em parceria com o
Conselho Federal de Medicina (CFM) com o objetivo de prevenir e reduzir esses números.

Governo do Paraná aprova lei que pune casos de homofobia 
e racismo em estádios de futebol

Governador Ratinho Júnior (PSD) sanciona o projeto de lei que pune torcedores, dirigentes e
clubes por atos de racismo e homofobia em estádios de futebol. Estão previstas desde
advertência a proibição de frequentar jogos

Por Redação do ge — Curitiba
17/05/2021
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 O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), sancionou a lei que prevê punição para
torcedores, dirigentes e clubes por atos de racismo e homofobia em estádios de futebol no
Paraná. Estão previstas advertência, multa e proibição de frequentar jogos de um a quatro
anos.

 A lei, que ganhou emendas, prevê também sanções atos de intolerância étnica, religiosa e
de xenofobia praticados nos estádios e em um raio de até cinco quilômetros dos locais dos
jogos.

 Na cotação atual, as multas para torcedores podem variar de R$ 5,6 mil a R$ 22,4 mil. Para
clubes e dirigentes, o valor varia de R$ 56 mil a R$ 112 mil.

 As penalidades serão aplicadas gradativamente, com base na gravidade do fato,
reincidência e capacidade econômica do infrator. O texto prevê que as multas não sejam
aplicadas na hipótese de o clube adotar medidas necessárias à identificação dos torcedores
ou dirigentes que praticarem atos de racismo
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Em dois anos, Paraná teve 86 assassinatos por homofobia

24 horas
21/09/2021

 Em dois anos, o Paraná registrou ao menos 400 crimes relacionados à homotransfobia
(LGBTfobia). Segundo dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SESP), em 2019 o
Paraná teve 58 homicídios por crime de ódio, enquanto que em 2020 esse número caiu
para 28 assassinatos de pessoas LGBT.

 Ainda conforme a Secretaria de Segurança, em 2021 entre os meses de janeiro e maio
foram 97 ocorrências registradas de homotransfobia. No ano inteiro de 2020 foram 195
casos de preconceito e discriminação em razão da orientação sexual, número um pouco
menor que os 205 registros de 2019.
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 No ano de 2019 o Supremo Tribunal Federal (STF) passou a considerar homotransfobia
como crime de racismo social. Especialistas em direito no entanto dizem que ainda falta
uma legislação específica sobre casos envolvendo a comunidade LGBTQIA+.

 Atualmente a Câmara Municipal de Londrina discute a implantação de um conselho
municipal dos direitos LGBT.

• - Crise hídrica

• - Educação financeira

• - Corrupção

• - Problemática da fome

• - Doação de órgãos

• - Homeschooling

• - Inclusão e acessibilidade
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Paraná lidera doação de órgãos, mas número pode 
aumentar com consentimento em vida

ParanáShop
27/09/2021

 O Setembro Verde nos recorda, anualmente, a importância da doação de órgãos para
salvar vidas. No Paraná, 2.459 pessoas aguardam por uma doação. Felizmente, nosso
estado lidera – há alguns anos – a lista dos que mais realizam o procedimento no país.

 Ao todo, nosso estado registrou 33 doações por milhão de população (pmp) em 2021 –
sendo que média do Brasil é pouco mais do que um terço disso, na faixa de 13,7 pmp.
Neste ano, foram 213 doações efetivas, que resultaram em 353 transplantes de órgãos e
365 transplantes de córneas.
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 Após a morte encefálica de um paciente, as equipes envolvidas no processo procuram os
familiares e explicam sobre a possibilidade da doação dos órgãos.

 Infelizmente, apesar do crescimento no número de doações, a quantidade de negativas
continua alta. Por isso, a conversa com a família é fundamental para reduzir a rejeição.

 Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil possui o maior sistema público de
transplantes do mundo. Atualmente, cerca de 96% dos procedimentos de todo o país são
financiados pelo SUS. Em números absolutos, o Brasil é o 2º maior transplantador do
mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.

Ratinho Jr sanciona lei que pune com multa de até R$ 57 mil 
fura-fila da vacinação

Gazeta do Povo
05/08/2021
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 O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), sancionou projeto de lei que
pune com multa as pessoas que furarem a fila da vacinação contra Covid-19. A multa pode
variar entre 50 a 500 UPF-PR (Unidade Padrão Fiscal do Paraná), o equivalente hoje a R$
5.754,50 a R$ 57.545,00.

 Mas o projeto de lei não foi sancionado na íntegra – Ratinho Junior vetou três trechos da
proposta, que tratavam de outras punições, como a impossibilidade de receber a segunda
dose e também de ser contemplado com benefícios ou incentivos fiscais, pelo prazo de
cinco anos. Os vetos serão analisados pela Assembleia Legislativa. A Casa pode derrubar os
vetos ou mantê-los.

TEMAS DA ÁREA DA SEGURANÇA
1) Problemática do tráfico de drogas e o crime organizado

2) Persistência da violência contra a mulher em tempos de pandemia

3) Vulnerabilidade da comunidade LGBTQIA+ em discussão

4) Crise no sistema prisional: ressocialização e colapso dos estabelecimentos penais

5) Violência urbana e a sociedade do medo

6) Tráfico de animais em debate e os crimes ambientais

7) Crimes virtuais em pauta no contexto brasileiro

8) Reconhecimento facial na área da segurança: proteção ou imprecisão?

9) Uso de câmeras em uniformes policiais

10) Megassaltos e o alcance da atividade criminosa
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TEMAS DA ÁREA DA SEGURANÇA

1) Invisibilidade do tráfico de pessoas na contemporaneidade

2) Emergência da saúde mental no contexto da segurança pública

3) Redução da maioridade penal em discussão

4) Flexibilização do porte de armas: garantia da segurança ou violência cíclica?

5) Violência contra criança e o adolescente em tempos de pandemia

6) Racismo e injúria racial: como interromper a violência contra a população negra?

7) Papel dos agentes de segurança na garantia dos direitos humanos

8) Atuação policial, democracia e a garantia da cidadania

9) Violência e letalidade policial em pauta no Brasil: a realidade da segurança pública

10) Inteligência policial, ações integradas e a descapitalização do crime organizado

OBRIGADO
Prof. Rodolfo Gracioli
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